
 
 

Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v 
gynekológii a pôrodníctve  

 
 
Rozsah kurzu:  40 hodín (20 hodín teória + 20 hod prax) 
Miesto konania:   Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM  
   NZZ Višňovskí, s. r. o.  
Podmienky účasti:  -    zaradenie do špecializačného štúdia na JLF UK, 

- štúdium v 2. roku štúdia, 
- absolvovaný školiaci kurz v 1. roku. 

Zodpovední:    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. + akreditovaný lektorský zbor 

 
 
1. Sonografia v puerpériu: 
Rozsah: 8 hod.  
Zodpovedný lektor teoretickej časti: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
Zodpovedný lektor praktickej časti: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 
Prednášky: 
Sonografický obraz endometria v puerpériu 
Sonografický obraz adenex v puerpériu 
 
2. Gynekologická sonografia-morfologické a funkčné vyšetrenie malej pánvy: 
Rozsah: 24 hod.  
Zodpovedný lektor teoretickej časti: doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. 
Zodpovedný lektor praktickej časti: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 
Prednášky: 
Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v generačnom období 
Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v peri a postmenopauze 
Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v detskom veku 
Využitie Dopplersonografie v gynekológii 
 
3. sonografia pri sterilite a infertilite: 
Rozsah: 8 hod.  
Zodpovedný lektor teoretickej časti: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
Zodpovedný lektor praktickej časti: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 
Prednášky: 
Ultrazvukový monitoring cyklu, folikulometria 
Adnexálna patológia a sterilita 
 

 
 
 



Program kurzu: 
 
Pondelok   
8,00-12,00 Sonografický obraz endometria v puerpériu, sonografický obraz adenex 

v puerpériu        4 hod. 
12,00-14,00 Obedná prestávka 
14,00-18,00 Praktická výučba       4 hod. 
 

Utorok   
8,00-12,00 Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v generačnom 
období 
           4 hod. 
12,00-14,00 Obedná prestávka 
14,00-18,00 Praktická výučba       4 hod. 
 

 
Streda  
8,00-12,00 Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v peri a 

postmenopauze       4 hod. 
12,00-14,00 Obedná prestávka 
14,00-18,00 Praktická výučba       4 hod. 
 

 
Štvrtok  
8,00-12,00 Morfologické ultrazvukové vyšetrenie maternice a adnex v detskom veku 

Využitie Dopplersonografie v gynekológii    4 hod. 
12,00-14,00 Obedná prestávka 
14,00-18,00 Praktická výučba       4 hod. 
 

 
Piatok  
8,00-12,00 Ultrazvukový monitoring cyklu, folikulometria, adnexálna patológia a sterilita 
          4 hod. 
12,00-14,00 Obedná prestávka 
14,00-18,00 Praktická výučba       4 hod. 
 

 
 


